Cuvânt înainte

V-aţi putea imagina lumea în care trăiţi fără energie electrică, fără televizor,
fără telefon, sau chiar fără calculator? Suntem sigure că răspunsul vostru este un
NU hotărât. În aceste condiţii credem că este de neconceput să nu ştiţi să utilizaţi
foarte bine calculatorul. În secolul al XXI-lea a utiliza calculatorul este la fel de
important ca a scrie şi a citi. Şi a utiliza un calculator înseamnă să navigaţi pe
Internet, să conversaţi cu prietenii, chiar să vă jucaţi dar şi mult mai mult decât atât.
E necesar să puneţi calculatorul la treabă, să îl folosiţi eficient în activitatea
voastră de zi cu zi. Un pas important în acest sens îl reprezintă utilizarea aplicaţiilor
din pachetul Microsoft Office.
Culegerea de faţă vine în ajutorul vostru şi vă propune o colecţie de aplicaţii,
cu grade diferite de dificultate, care vă pune în situaţii foarte variate de învăţare.
Caracterul practic, cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi, fac cu atât mai atractive
aceste aplicaţii.
Culegerea este structurată în şapte capitole şi conţine peste o sută de fişe
de laborator precum şi 125 de întrebări grilă pentru verificarea cunoştinţelor
acumulate. Culegerea este gândită pentru Windows Vista şi Office 2007, dar
poate la fel de bine să fie folosită şi de utilizatorii altor versiuni.
Conţinutul culegerii acoperă programa pentru disciplina Tehnologia
Informaţiei şi a Comunicaţiilor pentru clasele de liceu, indiferent de profil, dar
poate fi foarte utilă şi elevilor de gimnaziu care studiază informatica, studenţilor, şi
oricărei persoane care vrea să facă din calculator un instrument cu adevărat util.
De asemenea, se poate dovedi un sprijin real în pregătirea pentru proba de
evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, a
examenului de atestat profesional la informatică şi a examenelor de
certificare ECDL.
În încheiere dorim să mulţumim colegilor Mădălina Ana Sibişan şi Vlad Tudor
care ne-au îmbogăţit cu câteva propuneri colecţia de aplicaţii şi ne-au încurajat în
realizarea acestei culegeri.
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